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                                                              2 CORÍNTIOS 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              
Autor: Paulo 

Data: Aproximadamente 55— 57 d.C., da Macedônia. 

Destinatários: A igreja de Corinto e aos cristãos de todo o mundo. 

Propósito: Afirmar o ministério de Paulo, defender sua autoridade como apóstolo e refutar os falsos 
mestres em Corinto.  

Texto-chave: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por 
nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus. (2 Coríntios 5:20) 

Panorama geral e Contexto: É uma das cartas mais __________________ de Paulo, na qual ele fala 
principalmente de seu ministério e abre o coração, revelando seus motivos, sua paixão espiritual e seu 
entranhável amor pela igreja. Paulo escreveu ___________________ aos Coríntios (duas estão atualmente 
perdidas). Em 1 Coríntios (a segunda destas cartas), ele usou palavras fortes para corrigir e ensinar. A 
maior parte da igreja respondeu do modo esperado, porém existiam aqueles que estavam negando a 
autoridade de Paulo e questionando seus propósitos e _______________.  

Cadeia-chave para ter uma visão panorâmica do tema da carta: 

 

 

ESBOÇO GERAL DA CARTA E PRINCIPAIS ENSINOS 

Não há divisões definidas de pensamento na carta, mas pode ser classificada em três principais temas. 

1. AS CARÁCTERÍSTICAS DO MINISTÉRIO DE PAULO 

A. _____________________________, 1:3-7; 7:7,13 
Paulo explica que quando ele e seus companheiros sofreram, o resultado foi “consolação e salvação’’. 
Mas da mesma maneira que Deus consolou Paulo, consolaria também os crentes coríntios quando 
sofressem por sua fé. Ele lhes daria a força necessária para que resistissem.  

 
B. ____________________________, 1:5-9; 4:8-12; 5:4; 6:4-10; 7:5; 11:24-28; 12:7-10 

Paulo estava sacrificando sua vida pelo evangelho, algo que os falsos mestres nunca fariam. As provas 
e sofrimentos que experimentamos por causa de Cristo constroem nosso caráter, demonstram nossa 
fé e nos preparam para continuarmos servindo ao Senhor. 

 
C. ____________________________, 1:12; 2:17; 4:2; 7:2 

Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, especialmente 
em uma situação como a de Corinto, onde a crítica construtiva era necessária. Alguns pregadores da 
época de Paulo eram “mascates" ou "falsificadores da palavra de Deus", não estavam preocupados em 
promover o Reino de Deus — queriam apenas dinheiro. Ainda hoje existem pregadores e mestres que 
se importam apenas com seu próprio benefício, e não com a verdade. Aqueles que verdadeiramente 
falam em nome de Deus devem ensinar a sua Palavra com sinceridade e integridade, e nunca pregar 
por razões egoístas (1 Tm 6.5-10). 
 

D. __________________________, 2:3,4; 7:7,8; 11:2,3; 12:20,21 
Paulo não apreciava repreender seus amigos e companheiros crentes, mas se importava o bastante 
com os coríntios a ponto de confrontá-los com seus erros. (Provérbios 27.6) 

 
E. _________________________, 4:5,11,15; 5:13; 11:7,9 

Paulo, de boa vontade, serviu na Igreja em Corinto embora as pessoas o tivessem desapontado 
profundamente. Servir as pessoas exige um sacrifício de tempo e de desejos pessoais. Ser um 
seguidor de Cristo significa servir aos outros, mesmo quando estes não estão à altura de nossas 
expectativas.  

 

Cadeia 
chave 

3:1 5:12 7:2 10:2,3 11:5,6 12:11 13:3 
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F. O ____________________ e ______________________ é o motivo predominante, 4:11; 5:13-14 
Tudo o que Paulo e seus companheiros faziam tinha a finalidade de honrar a Deus O amor de Cristo 
controlava suas vidas. Por Cristo ter morrido por nós, também morremos para a nossa vida velha e 
para nosso egoísmo, dedicando nossas vidas às pessoas. (1 Jo 3.16) 

 

G. ___________________________, 4:18; 5:16; 10:4 
O cristão deve escolher qual método usar — o de Deus ou o do mundo. Paulo nos assegura que as 
armas de Deus — a oração a fé, a esperança, o amor, a Palavra de Deus e o Espírito Santo — são 
poderosas e efetivas (ver Ef 6.13-18). Essas armas podem vencer os argumentos humanos orgulhosos 
contra Deus e as paredes que Satanás constrói para impedir que as pessoas se encontrem com o 
Senhor.  

 
H. Firme em sua ______________________: 10:1-11; 10:8 

Aqueles que se opunham à Paulo retratavam-no como fraco e impotente, mas o apóstolo lembrou aos 
coríntios quer recebeu autoridade do Senhor. Os falsos mestres estavam encorajando os crentes a 
ignorar Paulo, mas o apóstolo explicou que os conselhos contidos em suas cartas deveriam ser 
acatados com seriedade. Paulo tinha autoridade porque ele e seus companheiros foram os primeiros 
a levar as Boas Novas a Corinto (10.14).  

 

 

2. EXORTAÇÕES E INSTRUÇÕES ACERCA DA GENEROSIDADE (caps. 8 e 9) 

A. A Generosidade deve ser abundante como as ______________________________ da vida cristã. 

(8.7) 

B. Deve ser conforme a ___________________. (8.12) 

C. Não deve ser por _________________, mas com ____________________ (9.7) 

D. A motivação deve ser _________________ (8.8-9) 

 

3. DEFESA DE SEU APOSTOLADO 

A. __________________________________, 1:1,21,22; 3:5,6; 4:6 
Paulo tinha todas as credenciais de um apostolo, especialmente a de ter visto Jesus e ter sido 
comissionado e chamado diretamente por Jesus. (At 9.10-16; Gl 1.11-23) 

 
B. Por um ________________________________________ pela causa de Cristo; 11:23-27 

Paulo estava irado porque os falsos mestres haviam impressionado e enganado os coríntios (11.13-
15). Então restabeleceu sua credibilidade e autoridade listando as provas que suportou servindo a 
Cristo. Algumas delas estão registradas no livro de Atos (At 14.19; 16.22-24). Por Paulo ter escrito 
esta carta durante sua terceira viagem missionária (At 18.23—21.17), suas provas não haviam 
terminado. Ele ainda experimentaria dificuldades e humilhações futuras por causa de Cristo (ver At 
21.30-33; 22.24-30). Paulo estava sacrificando sua vida pelo evangelho, algo que os falsos mestres 
nunca fariam.  

 
C. Pelas _____________________________________ que recebeu, 12:1-5 

Paulo continuou a “gloriar-se” falando sobre as visões e revelações que recebeu do Senhor. Explicou 
que não sabia se havia sido levado em seu corpo ou em espírito, mas esteve no paraíso (“o terceiro 
céu"). Não sabemos quando esse episódio ocorreu durante a vida cristã de Paulo, embora alguns 
pensem que possa ter ocorrido quando ele foi apedrejado e deixado à beira da morte (At 14,19.20). 
Paulo mencionou esse episódio para mostrar que foi tocado por Deus de uma forma singular.  
 

D. Pelas _____________________________ e __________________ que realizou, 12:12 
Os sinais, maravilhas e milagres eram promessa de Jesus para aqueles que cressem. (Mc 16.17) O 
ministério de Paulo foi marcado por muitos sinais e milagres (At 13.10,11; 14.8-10; 15.12; 19.11; 
20.1-12; 28.9), como relatado em 2Co 12.12, na igreja de corinto Deus também confirmou seu 
chamado através de sinais.  

 

AVALIAÇÃO 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas: 1,0 

 Presença: 1,0 

 Tarefas: 2,0 

 

      
 


